COMUNICAT DE PREMSA

L’ATM acorda la suspensió temporal del pagament del transport públic de
l’àrea de Barcelona per activitats i serveis essencials

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

El Consell d’Administració de l’ATM ha aprovat aquesta mesura, de caràcter excepcional,
que es posa en marxa aquest dijous 2 d’abril i s’allarga fins el proper dijous 9 d’abril

•

La mesura pretén facilitar els desplaçaments autoritzats, atès que l’actual decret d’estat
d’alarma només permet la mobilitat per activitats i serveis essencials

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona ha aprovat
per unanimitat aquest dimarts, en una reunió extraordinària, la suspensió temporal del pagament de
les tarifes del transport públic fins el proper 9 d’abril. Aquest acord, consensuat per les
administracions consorciades, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) posa la xarxa, durant aquests dies, a disposició de les persones dedicades a serveis
essencials i que estan autoritzades a desplaçar-se. És un acte de reconeixement a la seva tasca tan
crucial en aquesta situació d’emergència del país.
El volum de demanda, previsiblement, serà molt similar o inclús inferior al que ja es ve
experimentant els darrers dies, amb reduccions generals d’un 90% del que és habitual. En tot cas, el
cos de Mossos d’Esquadra i les policials locals vetllaran perquè els desplaçaments només siguin
efectuats per les persones que poden fer-ho d’acord amb la normativa vigent. Si es detectés que la
mesura implica un augment de la mobilitat no essencial s’activarien els mecanismes per anul·lar-la
de manera immediata.
El mecanisme per aplicar aquesta gratuïtat, a partir de dijous 2 d’abril, es concretarà demà en una
reunió amb tots els operadors implicats.
Aquesta mesura excepcional inclou els modes ferroviaris (Metro TMB, FGC, TRAM, Rodalies) i els
autobusos (busos TMB, bus metropolità de gestió indirecta AMB, els de la Direcció General de
Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l’AMTU). L’ATM serà l’encarregada d’establir els
mecanismes de compensació econòmica i de garantia de liquiditat per als operadors, arran
d’aquesta mesura.
Barcelona, 31 de març de 2020
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